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MAIS UM OBSTÁCULO
À  SUA APOSENTADORIA

A assessoria jurídica do Sindical participará da
assembleia agendada para esta quarta-feira, para tirar
dúvidas e prestar esclarecimentos a respeito da exigência
de entrega de documentos originais do INSS e de outros
regimes para pedido de aposentadoria.

A atualização do Manual de Aposentadoria e
Pensão Civil do Tribunal de Contas foi publicado no Diário
Of icial do Distrito Federal em novembro de 2016, o

documento serve para orientar a montagem e instrução
de processos de inativação e de pensão nos órgãos e
entidades sob a jurisdição da Corte. 

A assessoria jurídica da entidade ficará à disposição
dos servidores para tratar dos casos já existentes e está
preparando, sem prejuízo das ações individuais, uma ação
coletiva contra a nova exigência, visto que se trata, no
mínimo, de uma exigência injusta e irrazoável.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
PO Sindical convoca os servidores para assembleia, quarta-feira, 13h, dia 21 de junho,

no auditório da CLDF para apreciar a seguinte pauta:
Participação na greve geral do dia 30 de junho.

PCCR E PAUTA DE REIVINDICAÇÕES:
ATÉ AGORA NADA!

O presidente da CLDF, Joe Vale, se comprometeu
em reunião realizada com o Sindical, no dia 5 de abril, que
levaria a pauta de reivindicações da categoria para a
reunião da Mesa Diretora.

Na oportunidade, Joe afirmou que seria definido

um calendário de discussões para apreciação ponto a
ponto dos itens apresentados.

Até agora, nada aconteceu. O Sindical já oficiou a
Presidência da Casa sobre o fato e aguarda manifestação
do presidente.

TODOS À GREVE GERAL DO DIA 30/06! NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER!

Na oportunidade, serão distribuídos, aos  servidores presentes, convites para a festa
junina do Sindicato dos Jornalistas que acontece no dia 24 de junho!



ALTERAÇÕES NO FASCAL
Na terça-feira (13), a diretoria do Sindical, acompanhada

de alguns servidores da Casa, se reuniu com o secretário-
executivo da vice-presidência, Jonhson Mesquita Oliveira,
para falar sobre a minuta do projeto de resolução que altera
o FASCAL, que não foi encaminhada oficialmente ao sindicato.

Jonhson garantiu que conversará com o deputado
Wellington Luiz para que nenhum projeto de resolução
sobre o FASCAL tramite a toque de caixa sem que o Sindical
seja ouvido.

Portanto, o sindicato não admitirá que seja
aprovada, sem adentrar ao mérito da proposta, uma
alteração tão impactante na vida dos servidores da Casa,
sem o mínimo de discussão da Casa com a única entidade
representativa dos trabalhadores.
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Informa

O Sindical e a Assecam fecharam parceria
para a realização da festa junina da CLDF.

A festa ocorrerá no dia 28 de junho, a
partir das 18h, na Praça do Servidor.

Traga sua família!
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Projeto que altera o funcionamento do FASCAL deve passar pelo sindicato.


